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CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 2ª

Sentència 523 de 21 de juny de 2016 que estima el recurs d'apel·lació 398/2015
interposat per l'Ajuntament contra la sentència 109/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu 10 de Barcelona que desestimava el recurs 65/2014 contra resolució
dictada pel SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) de revocació parcial de
subvenció per a la realització d'accions ocupacions i desenvolupament local i que
revocava la subvenció destinada a la realització del projecte taller d'ocupació Hotel'H –
Zona Nord; i acorda que l'Administració demandada haurà de dictar nova resolució en
el sentit d'actualitzar el salari mínim interprofessional del projecte taller d'ocupació
Hotel'H – Zona Nord.

CONTRACTACIÓ
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona.

Sentència 70/2016 de 17 de març que decideix desestimar el recurs 43/2015 contra acord
de la Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2014, que desestima el recurs de
reposició de l'actora, en relació a liquidació de concessions administratives d'escoles
bressol municipals.
Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona

Sentència 223/2016 de 28 de juny, que desestima el recurs 115/2005 contra acord de la
Junta de govern Local de 03 de febrer de 2015 que imposa al recurrent una penalitat
econòmica per incompliment de les obligacions contractuals derivades de la concessió
administrativa de la prestació del servei d'escoles bressol.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Decret de 18 de novembre de 2015 que declara ferma la Sentència 276/15 de 7 de
setembre, que decideix desestimar el recurs 420/2013 contra resolucions que
desestimen un recurs de reposició i declara oferta més avantatjosa en la contractació
d'un servei d'un servei d'eliminació i descontaminació de vehicles.

DISCIPLINA URBANÍSTICA
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 3ª

Sentència 437/2015 de 19 de juny de 2015, que decideix desestimar el recurs d'apel·lació
104/2012, interposat contra la Sentència 59/2012 de 10 de febrer dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el recurs ordinari 467/2009, contra
acord de la Junta de Govern Local sobre restauració de la legalitat urbanística alterada
en la façana posterior d'una finca.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Sentència 251 de 28 de novembre de 2013, dictada al Procediment Abreujat núm. 7/2012
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 11 d’octubre de 2011, que
aprova, entre d’altres acords, requerir al recurrent perquè procedeixi a la restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, mitjançant l’enderroc de les
obres pròpies d’habitatge i les efectuades per l’accés als soterranis.
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Sentència 194 de 5 de setembre de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 532/2011
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2011,
dictat a l’expedient núm. 235/10-D instruït per a la protecció de la legalitat urbanística
com a conseqüència de la realització d’unes obres manifestament il·legalitzables i
mitjançant el qual se la requereix perquè en el termini d’un mes procedeixi a
l’enderrocament i retirada del cobriment consistent en un volum amb una superfície
aproximada de 3,80 m2 amb coberta de panell tipus sandvitx, ubicat al pati de llums de
la referida finca.
Sentència 211 de 7 d’octubre de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 520/2011
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2011,
dictat a l’expedient núm. 164/10-D instruït per a la protecció de la legalitat urbanística
com a conseqüència de la realització d’unes obres malgrat tenir denegada la
preceptiva llicència i mitjançant el qual se la requereix perquè en el termini d’un mes
procedeixi a l’enderrocament de les obres realitzades objecte de l’expedient.
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Decret 15/2015 de 24 de març, en el que s'acorda tenir per desistida a la part recurrent en
el recurs núm. 333/2014 interposat contra la desestimació presumpta del recurs
potestatiu de reposició interposat contra la resolució núm. 8389/2013 de 5 de
novembre, relativa a l'ordre d'execució de mesures de conservació i la declaració
d'inhabitabilitat, amb caràcter provisional i cautelar d'una finca d'aquesta ciutat així
com l'ordre de desallotjament dels ocupants de les finques.
Sentència 104/16, de 12 de maig, que desestima el recurs 96/2015 contra acord de Junta
de Govern Local de 4 de novembre de 2014 en relació a restitució de la realitat física
alterada en una finca.
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Sentència 201/2015 de 21 de novembre, que decideix desestimar el recurs 533/2014
contra resolució que imposa una multa coercitiva per falta de compliment en el
cessament d'ús residencial d'un immoble.

EXPROPIACIÓ FORÇOSA
Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció 6ª

Sentència dictada en el recurs de cassació núm. 3948/2011 interposat contra la
Sentència 435 de 19 de maig de 2011, dictada al recurs núm. 42/2009 seguit davant el
TSJC, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 11 de juliol de 2008, que
va fixar el preu just duna finca expropiada, expedient de preu just 6136-08, la qual
anul·la i estima parcialment el recurs.
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 2ª

Sentència 629 de 19 de setembre de 2013, dictada en el Recurs ordinari núm. 158/2010
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 19 de febrer de
2010, que va fixar el preu just de la finca expropiada, expedient 7217-09.
Sentència 473 de 4 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 217/2010
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 30 de març de
2010 que va fixar el preu just d’una finca expropiada a l’Hospitalet, expedient de preu
just 7216-09.
Sentència 514 de 21 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 215/2010
interposat contra la resolució del Jurat de 30 de març de 2010 que va fixar el preu just
d’una finca expropiada a l’Hospitalet, expedient de preu just 7229-09.
Sentència 519 de 22 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 213/2010
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 30 de març de
2010, que va fixar el preu just d’una finca expropiada a l’Hospitalet, expedient de preu
just 7222-09.
Sentència 520 de 22 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 218/2010
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 30 de març de
2010 que va fixar el preu just d’una finca expropiada a l’Hospitalet, expedient de preu
just 7226-09.
Sentència 521 de 23 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 569/2011
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 14
d’octubre de 2011, dictada a l’expedient de preu just núm. 8293-10, que va fixar el
preu just d’una finca expropiada a l’Hospitalet.
Decret de data 14/01/2015, dictat en el recurs ordinari núm. 137/2011, contra l'Ajuntament
de l'Hospitalet i contra l'acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya Secció Barcelona
18.2.11 que fixa el preu just de finca expropiada.
Auto de 08/06/2015, estimant el recurs de reposició contra providència de 13/04/2015,
que la deixa sense efecte i fixa la quantia dels interessos en el recurs núm. 69/2010
interposat per l'actora contra l'acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya que va fixar
el preu just de finca expropiada.
Decret de 15 de juny de 2015 que declara ferma la Sentencia 286 de 17 d'abril de 2015,
en la que decideix estimar el recurs 408/2012 interposat per l'Ajuntament de
L'Hospitalet contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de Barcelona, i
fixa el preu just d'expropiació de les finques 514 i 514.1 del terme municipal de
L'Hospitalet afectades pel projecte 47-B-3950, en un total de 2.703.426,93 euros inclòs
el premi d'afecció, amb els interessos legals corresponents.
Decret de 5 d'octubre de 2015 que declara ferma la Sentencia 355/2015 de 15 de maig
de 2015, que decideix estimar parcialment el recurs 156/2010 interposat per [...] i L'H
2010 SPM, contra acords del Jurat d'Expropiació de Catalunya que fixa que fixa el
preu just del dret arrendatiu referent a una finca.
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Interlocutòria de 3 de desembre de 2015, que declara la finalització del procediment
abreujat 171/2015 en reclamació d'interessos de demora del preu just d'expropiació
d'una finca, per satisfacció extraprocessal.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Decret núm. 33 de 28 d’abril de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 791/2009
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2009 que
aprova definitivament el projecte de taxació conjunta i la relació de béns i drets
afectats d’expropiació per la segona fase d’execució de la Modificació Puntual del
P.G.M. al sector de la Porta Nord d’aquesta ciutat.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Auto 98/2015 de 17/04/2015, dictat en el recurs núm. 445/2008 que declara finalitzat el
procediment i el seu arxiu, per haver-se resolt per les parts l'expedient d'expropiació
forçosa dels béns i drets afectats per la modificació puntual del Pla General Metropolità
per a l'ampliació firal de la Granvia (pavellons firals 5 i 7).

FUNCIÓ PÚBLICA
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 4ª

Sentència 185/2016, de 3 de març, que decideix estimar el recurs d'apel·lació interposat
per l'Ajuntament de L'Hospitalet i revoca la sentència 109/2015 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona recaiguda en el procediment abreujat
519/2014, en relació a un concurs oposició pel sistema de promoció interna per proveir
una plaça de titulat superior.
Sentència 235/2016 de 18 de març, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació 340/2015
contra interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona, en
incident d'execució de sentència 236/2013, obert amb ocasió de la sentència dictada
en el PA. 250/2010; revocant la interlocutòria apel·lada acordant el restabliment de
l'actor/apel·lant en el seu lloc de treball, amb devolució dels salaris.
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Interlocutòria 234/2015 de 14 de desembre, que declara finalitzat el procediment abreujat
59/2014 de reclamació d'abonament de paga de Nadal 2012, per satisfacció extra
processal.
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Sentència de 30 de setembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 250/2010 interposat contra l’acord
plenari de data 23 de febrer de 2010, que desestima el recurs potestatiu de reposició
interposat contra l’acord plenari de 21 de desembre de 2009, que imposa al recurrent,
la sanció de separació definitiva del servei, d’acord amb el que estableix l’article
52.2.a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, la qual
ha estat confirmada per la Sentència 543 de 15 de juliol de 2014 dictada per la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en el rotlle d’apel·lació núm.
294/2013 interposat.
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Interlocutòria 71/2016, de 26 d'abril, que declara finalitzat el procediment 315/2015 en
relació a suspensió de funcions com agent de la Guàrdia Urbana, per infracció
administrativa de caràcter molt greu.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Sentència 31 de 13 de febrer de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 11/2013 interposat contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat
contra les bases de la convocatòria per a l’accés mitjançant promoció interna de dues
places de bibliotecària, Grup B, corresponents a personal funcionari de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
Sentència 1/2015 de 12/01/2015 que decideix desestimar la demanda núm. 420/2012
contra la resolució 6819/2012 de la Tinent d'Alcaldia d'Hisenda i Recursos Generals,
que denega la petició d'una funcionària de perllongació de la permanència en el servei
actiu després de la data de jubilació forçosa.
Sentència 149/2016 de 31 de maig, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu 192/2015, contra la resolució 7678/2014 de la tinent d'alcalde d'Hisenda i
Recursos Generals per la que s'adscriu en comissió de serveis una funcionària a una
plaça de lletrada.
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Sentència de 29 d’abril de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 180/2012
interposat contra la resolució núm. 2858/2012 de 22 de març, que denega la petició de
què se li abonin els triennis que té reconeguts com a funcionari d’un altre Ajuntament,
on es troba en la situació administrativa de serveis especials.

LLICÈNCIES
Tribunal Suprem. Sala de lo Contenciós Administratiu. Secció 6ª

Sentencia 884/2016, de 22 d'abril, que desestima el recurs de cassació 4080/14 contra
sentència 541 de 30 de setembre de 2014 del TSJC (SDCA-Sec 3ª) que desestima el
recurs 419/2011 contra resolucions desestimatòries de reclamacions de responsabilitat
patrimonial formulades al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat i de l'Ajuntament de L'Hospitalet pels perjudicis causats per denegació de
sol·licitud de llicència per instal·lació d'aparcament de vehicles industrials.
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 2ª

Sentència 531 de 23 de juny de 2016, que desestima el recurs d'apel·lació interposat per
l'Ajuntament, al qual s'adherí el Ministeri Fiscal, contra interlocutòria de 4 de novembre
de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona en el recurs
d'empara ordinari 304/2015 en relació a tutela de dret fonamental d'integritat física i
moral, per manca de llicència administrativa de primera ocupació de vivenda.
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 3ª

Sentència 405/2016 de 13 de juny, que estima parcialment el recurs d'apel·lació contra la
sentència 131/2016 de 6 de maig del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu 253/2012, en relació a
sol·licitud formulada de llicència d´obres i titulació habilitant per a vivenda per
reconvertir dos immobles.

-5/22-

Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Decret 44/2016 de 5 de julio, que acorda tenir per desistida a la recurrent en el recurs
contenciós administratiu 514/2014, en relació a la revocació de la concessió demanial
per a l´ús i explotació d'un quiosc de premsa
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Sentència 242/2015 de 14 de juliol de 2015, que decideix desestimar el recurs contenciós
administratiu núm. 340/2014 contra la resolució de la Tinent d'Alcalde d'Hisenda i
Recursos Generals 4143/2014 que revoca la llicència d'ocupació temporal a precari
del camp de futbol.
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona.

Sentència 149/2016, de 27 de abril, que estima parcialment el recurs ordinari 250/2015
contra resolució de 4 de maig de 2015 dictada en un expedient sobre desistiment de
l'activitat de club privat de fumadors i anul·la la resolució impugnada.

MULTES DE TRÀNSIT
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Interlocutòria de 19 de novembre de 2015, que declara tenir per finalitzat el procediment
abreujat 286/2015, contra desestimació per silenci administratiu presumpte del recurs
de reposició contra resolució sancionadora en matèria de trànsit, per haver-se estimat
les pretensions del recurrent.
Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Sentència 38 de 3 de febrer de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 458/2012
interposat contra la resolució núm. 7295/2012, de 18 de setembre, que desestima el
recurs de reposició interposat contra la resolució núm. 3161/2012, de data 12 d’abril i
confirma la sanció pecuniària imposada al recurrent en la seva qualitat de responsable
d’una infracció tipificada en la normativa de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, consistent en conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil que
requereixen intervenció manual del conductor.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Sentència 375 de 4 de desembre de 2013, dictada al Procediment Abreujat núm. 31/2013
interposat contra la resolució núm. 9117/2012 de 8 de novembre, que desestima el
recurs de reposició formulat contra la resolució núm. 5113/2012 de 7 de juny i confirma
la sanció de multa pecuniària imposada al recurrent com a responsable d’una infracció
administrativa tipificada en la normativa de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial.
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ORDENANCES FISCALS, PREUS PUBLICS I TAXES
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 1ª

Interlocutòria núm. 180 de 12 de maig de 2014, dictada al Rotlle d’apel·lació núm.
163/2013 interposat per l’Ajuntament de L'Hospitalet contra la Sentència 62 de 20 de
març de 2013, dictada al recurs núm. 178/2011, interposat contra la resolució de 25 de
febrer de 2011, que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació pel
concepte de Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, corresponent a
l’exercici 2009.
Interlocutòria 19/2015 de 23 de gener, que acorda l'arxiu de les actuacions en el recurs
núm. 236/2011, contra la liquidació de taxes per utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, per satisfacció extraprocessal de les pretensions de
l'actora.
Interlocutòria 123/2015 de 30 de març, que acorda l'arxiu de les actuacions en el recurs
núm. 231/2011, contra la liquidació de taxes per utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, per satisfacció extraprocessal de les pretensions de
l'actora.
Sentència 304 de 19 de març de 2015, que decideix estimar el recurs ordinari 335/2011
contra l'ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès
general.
Sentència 624 de 4 de juny de 2015, que decideix estimar el recurs ordinari 277/2011
contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments d'interès general.
Interlocutòria 119/2015, de 17 de juny de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 5 de Barcelona en el procediment ordinari 30/2011 en el que es dóna per
acabat el procediment, per reconeixement de les pretensions de l'actora en via
administrativa.
Sentència 574 d'1 de juny de 2016, que desestima el recurs d'apel·lació 94/2015 i
confirma la sentència 172/2015 de 28 de maig dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 que desestima recurs ordinari 20/2014 interposat contra
resolució del TEALH que desestima la reclamació econòmica en relació a la sol·licitud
de rectificació d'autoliquidació i devolució de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Sentència 34 de 10 de febrer de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 444/2012
interposat contra resolució de 7 de juny de 2012, que desestima el recurs de reposició
interposat contra carta de pagament de 18 de gener de 2012, amb liquidació de deute
tributari per import de 65.253,98 euros, relativa a procediment de constrenyiment pel
concepte de taxa municipal per aprofitament de la via pública de l’any 2011.
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Interlocutòria 91/2015, de 26 de març, en el que es declara finalitzat el procediment
235/2013 en relació a la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, per pèrdua
sobrevinguda de l'objecte del recurs.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona

Sentència de 28 de novembre de 2012, dictada al Recurs ordinari núm. 522/2011
interposat contra la resolució municipal denegatòria de la bonificació en el IBI prevista
a l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, la qual ha estat confirmada
per la Sentència 104 de 6 de febrer de 2014, dictada per la Secció Primera, de la Sala
Contenciosa Administrativa, del TSJC, en el recurs d’apel·lació núm. 77/2013
interposat pel recurrent.
Interlocutòria 27/2015 de 25 de febrer, que acorda declarar finalitzat el recurs ordinari
núm. 569/2011, contra la liquidació de taxes per utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, per satisfacció extraprocessal de les pretensions de
l'actora.
Interlocutòria 50/2015 de 24 de març, que acorda declarar per finalitzar el procediment
núm. 378/2013 instat contra la liquidació de taxes per utilització privativa o
aprofitament especial de domini públic local, per satisfacció extraprocessal de les
pretensions de l'actora.
Sentència 263/2016 de 20 de juliol, que desestima íntegrament el recurs contenciós
administratiu 418/2015 contra resolució del TEALH per la que es desestimava
reclamació efectuada en concepte de l'Impost sobre l'Increment cel Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana en relació a una finca.
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Interlocutòria núm. 82/14 de 12 de maig de 2014, dictada al Recurs ordinari núm.
545/2010, interposat contra el Decret municipal núm. 6435/10 de 9 de juliol,
desestimatori del recurs de reposició pel concepte Telefonia mòbil, Taxa per la
utilització privativa- aprofitament especial del domini públic municipal corresponent a
liquidació provisional exercici 2009.
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Sentència 179/2015 de 17 de juliol, que decideix desestimar el recurs ordinari núm.
389/2013 contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de L'Hospitalet, que
desestima la reclamació prèvia econòmica administrativa de rectificació
d'autoliquidació en concepte de taxa d'ocupació.
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Sentència de 8 de març de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 201/2009 interposat
contra el Decret núm. 2115/2009, de 13 de març, que desestima el recurs de reposició
interposat contra la liquidació de l’IBI i l’EMT referent a l’exercici 2008, confirmada per
la Sentència 634 de 11 de juliol de 2014, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC, en el rotlle d’apel·lació núm. 183/2013 interposat
per la part actora.
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Sentència 192 de 10 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 555/2011
interposat contra la resolució desestimatòria del recurs de reposició interposat contra
les liquidacions emeses per la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local a favor de les empreses de telefonia mòbil corresponents al
tercer i quart trimestre de l’exercici 2010 per import de 86.187,55 euros.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona

Sentència 267/2015, de 9 de novembre de 2015, que decideix desestimar el recurs
contenciós administratiu 488/2013, contra resolució del TEALH que desestima la
reclamació econòmic administrativa contra la liquidació de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Interlocutòria de 17 de juliol de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, en el Recurs ordinari núm. 85/2013 interposat contra la resolució dictada
pel Tribunal Econòmic Administratiu d’aquest Ajuntament en data 28 de gener de
2012, contra l’ índex de situació aplicat en la liquidació emesa pel concepte Impost
sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2012.
Sentència de 18 de novembre de 2015, que decideix desestimar el recurs contenciós
administratiu 31/2015 contra resolució del TEALH que desestima la reclamació
econòmic administrativa contra la liquidació de l'Impost sobre Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Sentència 61/2015 de 20 d'abril, que decideix desestimar el recurs núm. 407/2013 contra
la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de L'Hospitalet declarant la subjecció
a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de la finca
objecte del recurs.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Sentència 254 de 9 de setembre de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 74/2012
interposat contra la resolució de 20 de desembre de 2011 que desestima el recurs de
reposició presentat contra les liquidacions per l’IBI i el tribut de mobilitat de l’any 2011
corresponents a diversos aparcaments.

REPARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Tribunal Suprem. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 5ª

Sentència d'11 de març de 2015, dictada en el recurs de cassació 1154/2013, que
decideix desestimar el recurs de cassació 1154/2013 contra la sentència 767 de
30/10/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciós
Administrativa Secció 3ª, dictada en el recurs contenciós administratiu 264/2009 contra
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de L'Hospitalet, sobre l'aprovació definitiva
de modificació puntual del Pla General Metropolità en la delimitada pels carrers
Canigó, Vilafranca, Ventura i Gassol i Av. Josep Tarradellas.
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 3ª

Sentència 40 de 19 de gener de 2010, dictada en el Recurs ordinari núm. 526/2006
interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra
la resolució de 20 de setembre de 2005 del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya que va aprovar definitivament el Text refós
de la modificació del PGM a l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallés i
àmbits que es relacionen de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat
de Llobregat i contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada formulat contra
l’acord de 22 de setembre de 2005 de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que va
aprovar definitivament la Modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès, la qual va ser recorreguda en el recurs de cassació núm.
2892/2010, en el qual s’ha dictat la sentència de 28 de gener de 2014, que declara la
pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs de cassació, en haver-se declarat nuls els
actes de planejament per la sentència del Tribunal Suprem de 8 d’octubre de 2013
recaiguda al recus de cassació núm. 2786/2010.
Sentència 56 de 27 gener de 2010, dictada en el Recurs ordinari núm. 527/2006
interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra
la resolució de 20 de setembre de 2005 del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya que va aprovar definitivament el Text refós
de la modificació del PGM a l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i
àmbits que es relacionen de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat
de Llobregat i contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada formulat contra
l’acord de 22 de setembre de 2005 de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que va
aprovar definitivament la Modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès, la qual ha estat parcialment confirmada per la sentència de 8
d’octubre de 2013 dictada pel Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció Cinquena, en el
recurs de cassació núm. 2786/2010 interposat per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallès.
Sentència 556 de 29 de juny de 2010 dictada en el Recurs ordinari núm. 476/2005
interposat contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 2005 d’aprovació definitiva de la
modificació del PGM a l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i àmbits
que es relacionen de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de
Llobregat, la qual va ser recorreguda en el recurs de cassació núm. 6091/2010, en el
qual s’ha dictat la sentència de 28 de gener de 2014, que declara la pèrdua
sobrevinguda de l’objecte del recurs de cassació, en haver-se declarat nuls els actes
de planejament per la sentència del Tribunal Suprem de 8 d’octubre de 2013 recaiguda
al recus de cassació núm. 2786/2010.
Interlocutòria núm. 53 de 20 de març de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm.
343/2010 interposat contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya de 28 de juny de 2010, per la qual s’aprova
definitivament el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de
l’àmbit Barcelonès.
Interlocutòria 74 de 2 de juny de 2015, que acorda declarar finalitzat el recurs ordinari
69/2015 interposat per l'Ajuntament de L'Hospitalet contra el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, contra la publicació en el DOGC de la
resolució de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que aprovava definitivament la
modificació del Pla de Millora Urbana de la Rambla del Mig.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Interlocutòria núm. 257 de 31 d’octubre de 2013, dictada en el Recurs ordinari núm.
344/2008 interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de
2008, que va aprovar definitivament la modificació del Polígon d’Actuació Urbanística
núm. II, de la modificació Puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació de
l’equipament firal en la Granvia (pavellons 5 i 7).

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 3ª

Sentència 492/2016 de 30 de juny, que estima el recurs d'apel·lació contra la
interlocutòria de 12 de maig de 2015 que declarava la suspensió provisional de
l'esmentat procediment, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona
en el recurs 532/2014 contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la
sol·licitud d'indemnitzacions per reparcel·lació.
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 4ª

Sentència 457/2015, de 9 de juny de 2015, que decideix desestimar el recurs d'apel·lació
318/2014 contra la Sentència 185/2014 que desestima el recurs 192/2012 de
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant a
peu motivada pel mal estat de la vorera.
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona

Sentència 188 de 19 de setembre de 2013, dictada en el Procediment Abreujat núm.
639/2010 interposat contra la desestimació presumpta i posterior resolució expressa
tardana consistent en el Decret núm. 952/2011 de 22 de febrer, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis
presumptament ocasionats per la caiguda a sobre del peu una tanca d’obres.
Sentència 49 de 27 de febrer de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 23/2012
interposat contra el Decret núm. 8159/2011 de 7 de novembre, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis per caure
en baixar d’un vehicle que hi havia estacionat, i ensopegar amb un desnivell dels
panots de la vorera.
Sentència 130 de 10 de juny de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 456/2012
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts, en caure de la seva
motocicleta quan circulava per una rotonda a conseqüència d’una taca d’oli.
Sentència 147 de 10 de juliol de 2014, dictada en el Recurs ordinari núm. 271/2011
interposat contra el Decret núm. 1745/2011, de 11 de març, que desestima el recurs
de reposició presentat contra el Decret núm. 10956/2010, de data 21 de desembre,
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis
ocasionats, en caure a causa del mal estat del paviment de la vorera.
Decret 8/2015 de 17 de febrer, en el que s'acorda tenir per desistida a la part recurrent en
el recurs núm. 266/2014 interposat contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en
25/11/2013, pels danys causats en el seu vehicle per caiguda d'arbre, i declara la
finalització i arxiu de l'expedient.
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Interlocutòria 226/2015 de 30 de novembre, que declara tenir per finalitzat el procediment
abreujat 65/2014 de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats als
vidres de vivenda del recurrent a conseqüència de correfocs, per satisfacció
extraprocessal.
Decret de 7 de gener de 2016 que declara finalitzat i arxivat el procediment 533/2014 en
relació a una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys per caiguda d'arbre
sobre un vehicle.
Decret 12/2016 de 1 de març, que declara finalitzat i arxivat el procediment 1/2015 en
relació a una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys per caiguda d'arbre
sobre vehicle.
Interlocutòria 13/2016 de 2 de febrer que disposa acordar l'homologació judicial de l'acord
transaccional assolit entre els litigants, en relació al recurs 241/2014 sobre una
reclamació patrimonial per danys en l'aparcament de la finca, deguts a filtracions
d'aigua provinents de l'arqueta municipal situada a la vorera.
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona

Sentència 140 de 23 d’abril de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 199/2010 interposat
contra el Decret núm. 10365/2009 de 19 de novembre, que desestima el recurs de
reposició interposat contra el Decret núm. 5886/2009, de 29 de juny, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis
presumptament ocasionats, en caure a causa del mal estat de la vorera, confirmada
per la Sentència 446 de 18 de juny de 2014, dictada per la Secció Quarta, de la Sala
Contenciosa Administrativa, del TSJC, en el rotlle d’apel·lació núm. 232/2013
interposat per la part actora.
Sentència 60 de 24 de febrer de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 529/2011
interposat contra el Decret de 7 de novembre de 2011, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts caure a causa d’una tapa metàl·lica que
hi havia en el paviment a conseqüència d’unes obres que s’estaven realitzant.
Sentència 171 de 30 de juny de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 173/2012
interposat contra la resolució núm. 2170/2012 de 5 de març, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel recurrent pels danys i
perjudicis ocasionats per l’accident de trànsit que va patir quan circulava amb la seva
motocicleta i va caure degut a una gran taca d’oli que hi havia a la calçada.
Sentència 197/2015 de 19 de juny, que decideix estimar parcialment el recurs núm.
443/2013 per reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda
circulant en motocicleta ocasionada per presència de taca de greix al terra.
Sentència 112/2016 de 20 d'abril, que desestima el recurs 18/2015 en relació a una
reclamació patrimonial per danys morals per actuació Guàrdia Urbana per causa
d'immobilització de vehicle.
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona

Sentència 166 de 18 de juny de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 297/2012
interposat contra la resolució núm. 4402/2012 de 18 de maig, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis causats a
un vehicle, quan, desprès d’activar el descens de la pilona mòbil, una vegada que el
vehicle hi estava al damunt, la pilona es va aixecar de nou causant danys al vehicle i
lesions a la conductora.
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Sentència 172/2015 de 8 de juliol, que decideix desestimar el recurs núm. 216/2013 en
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant en
motocicleta ocasionada per presència de taca de greix al terra.
Sentència 6/2016 de 4 de gener, que desestima el recurs 267/2014 en relació a una
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis ocasionats per caiguda.
Sentència 131/2016, de 15 d'abril, que desestima el recurs 456/2014 en relació a
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per caiguda.
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Sentència 394 de 20 de novembre de 2013, dictada al Procediment Abreujat núm.
309/2012 interposat contra la resolució núm. 4666/2012 de 25 de maig, que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel recurrent pels danys i
perjudicis soferts per l’accident de trànsit que va patir un treballador de l’empresa que
conduïa una motocicleta, el qual va relliscar amb una taca d’oli que hi havia al
paviment de la calçada.
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Sentència 59 de 14 de març de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 179/2012
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada pels danys ocasionats en el seu vehicle quan
li va caure un arbre i la posterior resolució expressa de 31 de juliol de 2013,
estimatòria parcial de les pretensions de l’actora, per la que se li reconeix una
indemnització.
Sentència 196/2015 de 2 de setembre, que decideix estimar en part el recurs núm.
406/2013 en reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per caiguda
circulant en motocicleta ocasionada per mal estat del terra.
Sentència 239/2015, de 7 d'octubre de 2015, que decideix desestimar el recurs
contenciós administratiu 469/2013 de reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys soferts per caiguda circulant a peu motivada per obstacle de fusta al paviment
de la vorera.
Sentència 28/2016, de 16 de febrer, que desestima el recurs 465/2014 en relació a una
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a un immoble per inundació
d'aigua procedent de filtracions d'aigües residuals del Canal de la Infanta.
Sentència 45/2016 de 24 de febrer, que desestima el recurs 488/2014 en relació a una
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per caiguda en motocicleta
a causa de taca d'oli.
Decret 42/2016 de 14 de juny, que acorda tenir per desistida a la recurrent en el recurs
contenciós administratiu 214/2014, en relació a reclamació de responsabilitat
patrimonial per danys materials causat en un quiosc de premsa.
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Sentència 137/2016 de 16 de juny, que estima el recurs contenciós administratiu
121/2015 contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys
físics soferts a conseqüència d'una caiguda en bicicleta pel mal estat del paviment.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Sentència de 27 de novembre de 2013, dictada al Procediment Abreujat núm. 88/2013
interposat contra la resolució núm. 283/2013 de 18 de gener, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis causats
durant els mesos de gener i febrer de 2011 en un local a conseqüència d’un
embussament del clavegueram.
Sentència de 12 de juny de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 371/2012
interposat contra la desestimació presumpta, convertida posteriorment en expressa
amb la resolució de 4 de desembre de 2012, per la que es desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials en el seu
vehicle a causa d’un defectuós funcionament del servei municipal de recollida d’aigües
pluvials, en concret, arrel d’una acumulació d’aigua produïda per la pluja d’hores
anteriors, que ocupaven una superfície de 3 metres de llarga i 30 centímetres
aproximadament de profunditat.
Sentència de 10 de juny de 2014 dictada en el Procediment Abreujat núm. 153/2012
interposat contra el Decret núm. 5561/2011 de 1 d’agost de 2011, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis ocasionats
per l’accident de trànsit que va patir quan circulava amb una motocicleta
presumptament a causa d’una incorrecta senyalització.
Auto 103/2015 de 17 d'abril, que declara finalitzat, per satisfacció extraprocessal, el
recurs núm. 250/2014, per reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats
en vehicles de la seva propietat en el dipòsit municipal.
Interlocutòria 81/2016 de 10 de maig, que declara la finalització del recurs 261/2015 en
relació a reclamació de responsabilitat patrimonial per lesions sofertes per caiguda de
restes de coets en l'espectacle pirotècnic de les Festes de Primavera, per satisfacció
extraprocessal.
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Interlocutòria de 5 de maig de 2014 dictada en el Procediment Abreujat núm. 473/2013
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts en un vehicle en
caure-li una branca d’arbre al damunt.
Sentència 161/2016 de 16 de juny, que desestima el recurs contenciós administratiu
377/2015 contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i
perjudicis soferts per caiguda a conseqüència del mal estat d´una tapa del registre dels
serveis de subministrament d'aigua.
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Sentència 116/2016, de 29 de abril, que desestima el recurs 282/2015, en relació a
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per caiguda.
Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona

Sentència 4 de 9 de gener de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 91/2012
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial pels danys soferts en produir-se filtracions al pàrking
arrel de la instal·lació per part de l'Ajuntament d'una rampa per minusvàlids i la
posterior resolució expressa núm. 5975/2012 de 29 de juny, que desestima la
reclamació.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Sentència 105 de 2 d’abril de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 497/2012
interposat contra la resolució núm. 7722/2012, de 2 d’octubre, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis ocasionats
en caure degut al mal estat del paviment.
Sentència de 10 de juny de 2014 dictada en el Recurs ordinari núm. 48/2011 interposat
contra el Decret núm. 7697/2010, de 15 de setembre, que desestima el recurs de
reposició presentat contra el Decret núm. 5877/2010, de data 21 de juny, que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i
perjudicis ocasionats en caure i ensopegar amb un forat d’un piló contra l’aparcament
que hi havia a la vorera.
Sentència 176 de 30 de juny de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 120/2013
interposat contra la desestimació presumpta, convertida posteriorment en expressa
amb la resolució de 12 de febrer de 2014, de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys ocasionats als vidres d’un portal a causa del pas d’un
correfoc pel carrer.
Sentència 4/2015 de 26 de gener, que decideix estimar el recurs núm. 214/2013 per
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant en
motocicleta ocasionada per presència de taca de greix al terra.
Sentència 45/2015 de 23 de febrer, que decideix estimar recurs núm. 36/2014 en
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant en
motocicleta ocasionada per mal estat del terra sense senyalització.
Sentència 182/2015, de 14 de juliol de 2015, que decideix desestimar el recurs
contenciós administratiu 364/2013, de reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys causats per caiguda circulant a peu motivada per desnivell de tapes de registre.
Sentència 164/2016 de 2 de maig, que desestima el recurs contenciós administratiu
288/2015 contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys
ocasionats per la caiguda d'arbre sobre vehicle.
Sentència 153/2016 de 2 de maig, que estima el recurs contenciós administratiu
316/2015 contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i
perjudicis ocasionats per caiguda en motocicleta a causa de taca d'oli al paviment.
Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona

Sentència 38 de 10 de febrer de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 191/2012
interposat contra el Decret núm. 422/2012, de 24 de gener de 2012, que desestima el
recurs potestatiu de reposició interposat contra el Decret núm. 7181/2011, de 10
d’octubre, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels
danys i perjudicis ocasionats el dia 29 de maig de 2010, en caure degut al mal estat de
la vorera.
Sentència 58/2015 de 10 de març, que decideix desestimar el recurs núm. 228/2013 en
reclamació de responsabilitat patrimonial per causats per caiguda circulant en
motocicleta ocasionada per presència de taca de greix al terra.
Sentència 82/2015 de 14 d'abril, que decideix desestimar el recurs núm. 319/2013 per
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per retirada,
presumptament indeguda, de la via pública del vehicle de la seva propietat.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Sentència 148 de 13 de maig de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 189/2013
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en caure del seu ciclomotor
a causa del mal estat del paviment.
Interlocutòria 12/2016 de 8 de febrer de 2016, que estima les al·legacions de la part
demandada d'inadmissibilitat per extemporaneïtat del recurs 229/2015 en relació a una
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per caiguda.
Jutjat contenciós Administratiu número 14 de Barcelona

Sentència 171 de 3 de juny de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 493/2012
interposat contra la resolució núm. 7541/2012 de 26 de setembre, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis ocasionats
en caure a causa de la falta de senyalització i del mal estat del paviment com a
conseqüència d’unes obres i atès que la caiguda es produí en una zona en obres, de
conformitat amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el resultat lesiu
seria imputable a l’empresa que era l’adjudicatària de les obres que s’estaven fent en
aquella zona.
Interlocutòria 97/2015, de 2 de juliol, en el que es declara finalitzat el procediment
221/2015 de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats en finca a
causa de falta de manteniment i neteja de la via pública, per satisfacció extraprocessal.
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Sentència de 28 de novembre de 2013, dictada al Procediment Abreujat núm. 297/2012
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis ocasionats per
l’accident de trànsit que va patir al carrer a causa de l’existència de graveta a la
calçada.
Sentència de 22 de maig de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 136/2013
interposat contra la resolució núm. 2658/2013 de 25 de març, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels danys i perjudicis ocasionats
quan sortia de les instal·lacions esportives situades al Camí d’en Pau Redó conduint
una motocicleta i va relliscar presumptament a causa del desgast del paviment.
Sentència 98 de 29 de maig de 2014, dictada al Procediment Abreujat núm. 448/2012
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada pels danys ocasionats en caure de la seva
moto a causa de la graveta que hi havia.
Sentència de 7 de setembre de 2015, que decideix desestimar el recurs contenciós
administratiu 421/2013 de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys en el
seu habitatge, a causa d'unes filtracions des de la via pública.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Sentència 253 de 30 de juny de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 426/2012
interposat contra la desestimació presumpta, convertida posteriorment en expressa
amb la resolució de 5 de febrer de 2013, de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis ocasionats en caure en ensopegar amb
les restes metàl·liques d’un aparcament de bicicletes quan es dirigia a la parada
d’autobús propera.

-16/22-

Sentència 154/2015 de 29 d'abril, que decideix estimar el recurs núm. 465/2013 per
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant en
motocicleta ocasionada per presència de taca de greix al terra.
Sentència 157/2015 de 29 d'abril, que decideix estimar en part el recurs núm. 230/2014
per reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per caiguda circulant a
peu ocasionada per accessos per a vianants no reglamentaris.

SANCIONADORS
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa.
Secció 3ª

Sentència 731/2015 de 14 d'octubre, que decideix desestimar el recurs d'apel·lació
41/2013 interposat contra la Sentència 236/2012 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Barcelona en el recurs ordinari 550/2009 contra resolució
que ordenava el cessament immediat de l'activitat de servei d'internet, enviament de
diners i venda d'accessoris de telefonia en un establiment sense llicència.
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona

Sentència 183 de 25 de juliol de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 348/2012
interposat contra la resolució núm. 5932/2012 de 29 de juny, per la que s’imposa una
sanció de pecuniària de multa i sis mesos de prohibició d’utilitzar l’establiment obert al
públic mitjançant el tancament i precinte, per infracció de la Llei 11/2009 de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en
relació a una activitat de bar.
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona

Sentència de 13 de setembre de 2013, dictada en el Procediment Abreujat núm.
191/2013 interposat contra la resolució núm. 1514/2013, de 19 de febrer, que
desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució núm. 9068/2012, de 8
de novembre, dictada a l’expedient SNC2012/0034, per la que se l’imposa, com a
titular d’activitat de venda al detall de fruites i verdures una sanció pecuniària de multa,
per la comissió de la infracció lleu prevista a l’article 5.c) de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, d’Horaris Comercials, consistent en l’obertura de l’establiment comercial en
diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari anual.
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona

Interlocutòria de 20 de juliol de 2015 que declara ferma la Sentència 184/2015 de 19 de
juny, que decideix desestimar el recurs 149/2014 contra la desestimació presumpta del
recurs de reposició de resolució sancionadora, per la que s'imposa al recurrent, com a
titular de l'activitat de restaurant bar sanció de multa econòmica i tancament per sis
mesos de prohibició d'utilitzar l'establiment afectat.
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Sentència 242 de 21 d’octubre de 2013, dictada al Recurs ordinari núm. 203/2012
interposat contra la resolució de data 11 de maig de 2012 que acordava requerir a la
recurrent perquè facilités l’accés a la carnisseria per procedir al precinte de la
maquinaria frigorífica i dels talladors o pilons i superfícies per tallar la carn, tot això
derivat de la resolució núm. 2023/2012 de 28 de febrer, que requeria l’adopció de
determinades mesures correctores.
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Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona

Sentència 108 de 2 d’abril de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm. 457/2012
interposat contra la resolució núm. 5167/2012 de 8 de juny, per la que s’imposa una
sanció pecuniària de multa per infracció de la Llei 11/2009 de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a una activitat de
restaurant musical.
Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona

Sentència 228 de 23 de setembre de 2013, dictada en el Procediment Abreujat núm.
42/2012 interposat contra el Decret núm. 8685/2011 de 21 de novembre, que
desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret núm. 4589/2011, de 28 de
juny, que imposa al recurrent una sanció econòmica per infracció de l’article 82.3 de
l’Ordenança del Civisme i la Convivència de l’Hospitalet.
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona

Interlocutòria núm. 71 de 20 de març de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm.
521/2013 interposat contra la resolució núm. 556/2013 de 30 de gener, que desestima
el recurs de reposició interposat contra la resolució núm. 8086/2012 de 10 d’octubre,
dictada a l’expedient SNC 2012/0030, per la que se l’imposa, com a titular d’una
activitat de venda al detall de productes alimentaris i begudes situada una sanció
pecuniària de multa per la comissió de la infracció lleu prevista a l’article 5.c) de la Llei
8/2004, de 23 de desembre, d’Horaris Comercials, consistent en l’obertura de
l’establiment comercial en diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari anual.
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona

Interlocutòria de 20 d'abril que declara ferma la Sentència 106/2015 de 4 de març, que
decideix desestimar el recurs núm. 429/2012 contra la resolució 6813/2012 de 30 de
juliol de reducció d'horari de tancament de l'activitat de bar musical en un local.

ALTRES
Audiència Provincial de Barcelona. Secció 1a

Sentència 480 de 9 de novembre de 2015, que decideix estimar el recurs d'apel·lació
127/2014 (procedent del procediment ordinari 926/2011) interposat per L'H 2010 SPM
(Ajuntament) contra la sentència de 31/07/2013 dictada pel Jutjat Instrucció de 1ª
Instancia núm. 6 de L'Hospitalet, en l'únic sentit de deixar sense efectes la condemna
a L'H 2010 al pagament de les costes derivades de l'acció exercida contra un tercer.
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona

Interlocutòria núm. 97 de 29 de maig de 2014, dictada en el Procediment Abreujat núm.
69/2014 interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la
sol·licitud formulada pel recurrent en data 26 de setembre de 2013, de reemborsament
d’una quantitat pels conceptes de trasllat de mobiliari i alta dels subministraments dels
serveis a un habitatge de reallotjament.
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona

Sentència 109/2016, de 20 d'abril, que decideix estimar el procediment abreujat 257/2015
contra resolució de 20 de maig de 2015 que estima parcialment la reclamació
d'interessos de demora per factures impagades.
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SOCIAL
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Social

Sentència 7210/2015 de 3 de desembre, que desestima el recurs de suplicació contra
sentència de 27 de febrer de 2015 dictada pel Jutjat Social 21 de Barcelona en el
procediment 772/2012 en relació a demanda d'invalidesa del grau declarat en una
situació d'incapacitat permanent en grau de Parcial, derivada d'accident de treball
sofert per un agent de la Guàrdia Urbana.
Sentencia 3370/2014, de 08/05/2014, en la que decideix declarar improcedent, el recurs
de suplicació núm. 6117/2013 contra la sentència 119/2013, de 10/05/2013 del Jutjat
Social 8 de Barcelona, dictada en el procediment de demanda núm. 153/2013, la qual
contenia la següent decisió: Absoldre a [...], Ajuntament de L'Hospitalet, INSS i
Tresoreria General de la Seguretat Social de les pretensions de la demanda.
Sentencia 724/2015 de 03/02/2015, en la que decideix desestimar el recurs de suplicació
núm. 6543/2014 front a la sentència del Jutjat Social 11 de Barcelona de 12/03/2014,
dictada en el procediment núm. 816/2013, la qual contenia la següent decisió: Estimar
la demanda interposada pel Comité d'Empresa de [...] sobre conflicte col·lectiu [...].Absoldre a l'Ajuntament de L'Hospitalet [...].
Jutjat Social número 6 de Barcelona

Decret de 30 d'octubre de 2015, que disposa tenir per desistida a la part actora i ordena
arxivar les actuacions, en el procediment de conflicte col·lectiu, interposat per dos
treballadors.
Jutjat Social número 10 de Barcelona

Sentència 422 de 8 de novembre de 2013, dictada en el Procediment núm. 448/2012
interposat contra la resolució de l’Ajuntament per la que es declara incompetent per
resoldre la petició de reingrés del recurrent, treballador laboral de l’H 2010, que es
troba en situació d’excedència voluntària.
Jutjat Social número 17 de Barcelona

Sentència 266/15 de 29/05/2015, que decideix desestimar totalment la demanda núm.
825/2014 efectuada per un funcionari contra l'INSS, la TGSS, [...] i l'Ajuntament de
L'Hospitalet, en sol·licitud de reconeixement d'incapacitat permanent derivada
d'accident de treball.
Jutjat Social número 21 de Barcelona

Sentència 66/2015 de 27/02/2015, recaiguda en les actuacions núm. 772/2012 contra
l'INSS, la Tresoreria General de la Seguretat Social, [...] i l'Ajuntament de L'Hospitalet,
en reclamació d'incapacitat permanent derivada d'accident de treball, en la que es
decideix acceptar la demanda interposada pel demandant i declarar-lo en situació
d'incapacitat permanent en grau parcial.
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Jutjat Social número 26 de Barcelona

Auto de 16/12/2014, que disposa no tenir per formalitzat el recurs de suplicació contra la
sentència 345/2014 dictada en el procediment núm. 776/2013 seguit pel demandant
contra L'H 2010 SPM, S.A., La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals S.A., i
l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb intervenció del Ministeri Fiscal, per causa de
modificació substancial de condicions de treball, en la que es decideix que es
desestima la demanda i declara justificada la modificació substancial de les condicions
de treball i s'absol les entitats demandades.
Jutjat Social número 32 de Barcelona

Sentència 298/2015 de 10/06/2015 i Auto d'aclariment de 19/06/2015, que decideix
estimar la demanda núm. 527/2014 instada per l'Ajuntament contra l'INSS, la TGSS,
[...] per a la determinació de la base reguladora de prestació per contingències comuns
i professionals.

PENAL
Fiscalia Provincial de Barcelona

Decret de 27 de juny de 2015, d'Incoació i arxiu de les diligències d'investigació
292/2015, en relació a desfilades en el barri de Sanfeliu.
Audiència Provincial de Barcelona, Oficina del Jurat

Sentència 7/2014 de 14 de febrer, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, Oficina
del Jurat, al Procediment del Jurat núm. 28/2013, pel delicte d’homicidi per la mort el
dia 8 de juny de 2012 d’una veïna de l’Hospitalet, amb resultat d’absolució per
concórrer l’eximent completa d’alteració psíquica prevista a l’article 20.1r del Codi
Penal i procedeix imposar de conformitat amb el que s’estableix a l’article 101 del Codi
Penal la mesura de seguretat d’internament per al seu tractament mèdic en
establiment psiquiàtric adequat a la seva alteració psíquica durant un període màxim
de catorze anys.
Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Hospitalet de Llobregat

Interlocutòria de 26 d’abril de 2014, dictada en les Diligències Prèvies núm. 4478/2013,
incoades en virtut de querella presentada per l’aparició d’una octaveta amb
informacions falses, distribuïda a través de les xarxes socials, referent a l’ús del seu
telèfon mòbil.
Jutjat d'Instrucció número 1 d'Esplugues de LLobregat

Interlocutòria de 10 de març de 2014, dictada en les Diligències Prèvies núm. 322/2001,
seguides per la Plataforma de Defensa Ciutadana del Baix Llobregat en relació a la
presumpta comissió d’un delicte sobre l’ordenació del territori, estralls i coaccions, en
haver permès l’Ajuntament d’Esplugues la instal·lació d’un pàrking en zona pública
destinada a vials.
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